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PROPOSTA COMERCIAL 
 

Processo de Contratação RL nº 113/2021 

 

Ao   
Comitê Brasileiro de Clubes – CBC  
 

A empresa AUDCORP AUDITORIA E ASSESSORIA S/S, inscrita no CNPJ sob Nº 06.958.674/0001-80, 
apresenta sua Proposta de Preços, para prestação de serviço de Reavaliação Patrimonial, em 
conformidade com o disposto nas Resoluções CFC nº 1.177/09 e 1.292/10 e demais normas e 
legislações pertinentes, para a elaboração de relatórios devidamente fundamentados, de acordo 
com as recomendações contábil e fiscal, para estimados 1.000 (um mil) itens de propriedade do 
Comitê Brasileiro de Clubes – CBC, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de 
Referência. 
 
1) O Preço Total para a prestação dos serviços, nos termos constantes do Termo de Referência, é 

de R$ 19.990,00 (Dezenove mil, novecentos e noventa reais); 
 
2) A empresa participante obriga-se a cumprir todos os termos do Termo de Referência e do 

contrato a ser firmado; 
 
3) A validade desta proposta é de 30 (trinta) dias corridos, contados da data do envio; 
 
4) Declaramos que no preço global apresentado estão incluídos: 
 

I.   os valores dos materiais, mão-de-obra, equipamentos e afins fornecidos, acrescidos de todos os 
respectivos encargos sociais; 
 

II. todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, prêmios de seguro, bem 
como demais encargos, se exigidos na forma da lei, tais como horas extras e adicionais noturnos de 
profissionais, auxílio-alimentação, transporte, inclusive sob a forma auxílio-transporte, transporte local 
e etc.; 
 

III. despesas e obrigações financeiras de qualquer natureza; 
 

IV. quaisquer outras despesas, diretas ou indiretas, enfim, todos os componentes de custo dos produtos, 
necessários à perfeita satisfação do objeto desta cotação. 

 
5) Para efeito do importo (ISS) incidente sobre a nota fiscal, deverão ser consideradas as seguintes 

condições: 
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I -  De acordo com a Instrução Normativa DRM/GP nº 001 do Município de Campinas, onde se encontra 
a sede Federação Nacional dos Clubes Esportivos, a empresa estabelecida fora deste Município, 
deverá se cadastrar no CENE1, caso esteja inserido na Tabela I do anexo II da referida Instrução 
Normativa. Caso não seja feito o cadastro, o ISS (5% do valor da nota) será descontado do pagamento.  

 
6)   Dados da Proponente: 
 

AUDCORP AUDITORIA E ASSESSORIA S/S 
CNPJ/MF Nº 06.958.674/0001-80 
Sócio Administrador: JOSÉ AUGUSTO BARBOSA – RG/SP Nº 15.127.026 
Inscrição Municipal nº 105863-0 – Município de Campinas / SP. 
Avenida Princesa D’Oeste, 1645 – Bloco C, Conj. 44, 4º Andar – CEP 13.023-137. 
Telefone (19) 3295.4287 e 3295.4875 – E.mail: augusto@audcorp.com.br e/ou 
cierutte@audcorp.com.br 
 
 
Campinas, 04 de Outubro de 2021 
 
 

 
 

 

 

 

 
 


